
Nechajte svoj biznis rásť s ponukou našich 
overených IT bezpečnostných riešení.

PREHĽAD PROGRAMU



Prečo si vybrať ESET

IT BEZPEČNOSŤ JE V CENTRE NÁŠHO 
ZÁUJMU UŽ 30 ROKOV

V oblasti IT bezpečnosti máme dlhoročné skúsenosti. 
Zakladatelia spoločnosti ESET sa v roku 1987 zaradili 
medzi prvých tvorcov antivírusového softvéru na svete.

Po vyše 30 rokoch ponúka ESET oveľa viac ako len 
antivírus a prináša riešenia, ktoré napĺňajú širšie 
potreby zabezpečenia našich zákazníkov. Zatiaľ čo 
zákazníci aj technológie sa postupne vyvíjajú, naše 
zameranie zostáva rovnaké – všetko naše úsilie 
investujeme do IT bezpečnosti.

Dlhodobo vytvárame stabilné a efektívne produkty 
a v nezávislých testoch sa opakovane umiestňujeme 
medzi dodávateľmi najvýkonnejších IT bezpečnostných 
riešení.

MÁME GLOBÁLNE ZASTÚPENIE 
VO VIAC AKO 200 KRAJINÁCH

ESET má obchodné zastúpenie vo viac ako 200 
krajinách a teritóriách. Vďaka tomu vieme našim 
zákazníkom ponúknuť lepšie prispôsobený lokálny 
prístup a technickú podporu v miestnom jazyku.

Naši partneri vo všetkých častiach sveta sú výnimoční. 
Rozumejú trhu, na ktorom pôsobíte, problémom, 
ktorým čelíte, ako aj príležitostiam, z ktorých sa snažíte 
vyťažiť čo najviac. Neváhajte sa na našich partnerov 
obrátiť a požiadať ich o referencie na spoločnosti, 
ktorým už pomohli.

NÁŠ SOFTVÉR SA ĽAHKO POUŽÍVA 
A NESPOMAĽUJE HARDVÉR

Bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET určené pre 
koncové zariadenia a servery sú známe svojou nízkou 
záťažou na systém a jednoduchosťou používania. 
Vďaka tomu nehrozí žiadne preťaženie vášho systému 
ani vás ako používateľa. Naše produkty sú navrhnuté 
tak, aby nijako neobmedzovali plný výkon a rýchlosť 
vašich systémov a vy ste sa tak mohli venovať biznisu 
bez toho, že by ste sa museli rozptyľovať každodenným 
riešením kybernetických hrozieb.

V nezávislom prieskume, ktorého sa zúčastnilo viac 
ako 1 200 používateľov produktov ESET, 81 % našich 
zákazníkov uviedlo, že nízka záťaž na systém bola 
jedným z rozhodujúcich faktorov pre výber ESET 
riešenia, pričom 64 % našich zákazníkov v tejto 
súvislosti spomenulo jednoduché spravovanie produktu 
pomocou našej konzoly na vzdialenú správu.

INVESTÍCIA DO NAŠICH RIEŠENÍ SA 
VÁM RÝCHLO VRÁTI SPÄŤ

Investovanie do IT zabezpečenia je veľmi dôležité 
vzhľadom na to, aké potenciálne náklady môže 
narušenie bezpečnosti priniesť pre vašu firmu – fyzické 
škody, poškodenie reputácie, nehovoriac o finančných 
nákladoch na obnovenie činnosti. Ako rýchlo sa vám 
však vaša investícia vráti?

Naši zákazníci sa zhodujú na tom, že ESET riešenia 
prinášajú rýchlu návratnosť investícií: v  prieskume 
vypracovanom treťou stranou na skupine viac ako 550 
zákazníkov spoločnosti ESET takmer dve tretiny uviedli, 
že sa im ich investícia vrátila za menej ako 6 mesiacov 
a 94 % uviedlo, že náklady na riešenie ESET sa im vrátili 
v priebehu jedného roka.



“

UMOŽNÍME VÁM SÚSTREDIŤ SA VIAC 
NA SAMOTNÉ PODNIKANIE 

V rámci nášho prísľubu zabezpečíme, aby si naši 
zákazníci mohli užívať bezpečnejšie technológie. Našou 
prioritou je zaistiť, aby vaše informačné technológie 
boli vždy v bezpečí. V nedávnom prieskume bolo 
pre viac ako polovicu (56 %) opýtaných zákazníkov 
jednou z hlavných výhod používania ESET produktu  
to, že odľahčil vyťažené IT zdroje pre prácu na iných 
projektoch.

NAŠE TECHNOLÓGIE PATRIA 
K SVETOVEJ ŠPIČKE

Z hľadiska detekcie malvéru sa naše technológie držia 
na čele odvetvia IT bezpečnosti už viac ako 15 rokov, 
pričom v počte získaných ocenení Virus Bulletin VB100 
prekonávame všetkých našich konkurentov. Prinášame 
viac ako len tradičný antivírus vychádzajúci zo signatúr, 
keďže využívame pokročilé techniky a detekciu založenú 
na správaní, vďaka čomu poskytujeme ochranu pred 
novovznikajúcimi (tzv. zero-day) hrozbami.

ESET je súčasťou porovnávacích testov organizácie 
Virus Bulletin už od prvých testovaní, teda 
od neskorých deväťdesiatych rokov. Ich produkty 
vykazujú excelentný výkon v každom z nich. 
Gratulujeme tímu spoločnosti ESET k jedinečnej sérii 
úspechov, kde sa za uplynulých desať rokov ESET 
zúčastnil všetkých testov a zároveň každým jedným 
testom úspešne prešiel.

John Hawes, technický konzultant 
a riaditeľ testovacieho tímu pre Virus Bulletin

NAŠE FIREMNÉ RIEŠENIA SA MEDZI 
ZÁKAZNÍKMI TEŠIA VEĽKEJ OBĽUBE

Máme viac ako 110 miliónov používateľov po celom 
svete. Od zákazníkov dostávame pozitívne ohlasy 
na naše produkty aj špičkovú zákaznícku podporu.

ESET nás naozaj zaujal, pretože mal veľmi malý vplyv 
na výkon systému... Ani si nevšimnete, že produkt už 
naplno pracuje.

Prabhat Gautam, vedúci IT,  
Oswal Castings Pvt. Ltd, India

V priebehu rokov som mal skúsenosť s rôznymi 
dodávateľmi antivírusových riešení a stále som 
prekvapený, aký majú produkty ESET skvelý výkon. 
Vaše bezpečnostné riešenia a technická podpora 
nemajú konkurenciu.

Koby Haviv, CTO, 
Shenkar vysoká škola inžinierstva a dizajnu, Izrael

Softvér robí presne to, čo sľubuje, a navyše za rozumnú 
cenu. Som naozaj spokojný. Licenciu sme si obnovili už 
5-krát, čo jednoznačne hovorí samo za seba.

Adrian Dooley, vedúci IT,   
Pinewood Healthcare, Írsko

ESET prináša všetko, čo v rámci antimalvérového 
balíka potrebujete: vysokú úspešnosť detekcie, 
nízke nároky na systém a centralizovanú správu. 
V kombinácii s odbornou podporou a školeniami, ktoré 
spoločnosť ESET poskytuje, je to jednoznačný dôvod, 
prečo sme si ju vybrali ako dodávateľa bezpečnostných 
riešení na ochranu systémov našich zákazníkov.

Andy Miller, generálny riaditeľ,  
Solutions (IT), Spojené kráľovstvo
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ESET ako jediný 
vyvíja ochranu,  
ktorá láme rekordy

World Record Holder — 100 
Awards by VB100
ESET má najviac za sebou nasledujúcich ocenení VB100 za detekciu malvéru spomedzi všetkých 
dodávateľov riešení IT bezpečnosti na svete. V testoch VB100 sa nám darí dosahovať vynikajúce 
výsledky už od mája 1998. Celkový počet ocenení k januáru 2020 je 119.

*Hodnotenia Gartner 
Peer Insights sú tvorené 
subjektívnymi názormi 
jednotlivých koncových 
používateľov, ktoré sa 
odvíjajú od ich skúseností, 
a nereprezentujú názory 
spoločnosti Gartner ani jej 
pridružených spoločností.

NÁVRATNOSŤ 
INVESTÍCIÍ

ESET si drží najvyššie 
hodnotenie za detekciu 
spamu, udelené 
organizáciou Virus 
Bulletin.

RÝCHLOSŤ

Podľa testovacej 
organizácie AV 
Comparatives je ESET 
lídrom v dosahovaní 
najnižšej spotreby 
systémových 
prostriedkov.

DETEKCIA

ESET dosiahol najnižší 
počet falošných 
poplachov. Ide 
o schopnosť rozlíšiť 
dobré súbory od tých 
škodlivých.  

PODPORA 
A JEDNODUCHÉ 
POUŽÍVANIE

Produkt ESET Endpoint 
Security označili 
zákazníci zahrnutí do 
prieskumu Gartner Peer 
Insights Customers’ 
Choice 2019 ako jednu 
zo svojich volieb pre 
ochranu firemných 
koncových zariadení.* 



Príbehy
zákazníkov

Zabezpečenie e-mailových schránok považujeme 
za štandardnú službu poskytovanú v rámci freemailu. 
Používatelia pracovných staníc v našej firemnej sieti 
oceňujú, že ESET Endpoint Security nespomaľuje 
systém. Naše IT oddelenie veľmi pozitívne hodnotí 
nástroj ESET Remote Administrator určený 
na vzdialenú inštaláciu a konfiguráciu.

Pavel Zima, CEO, Seznam.cz

ESET nám priniesol kompletné bezpečnostné riešenie 
a je pre nás veľmi spoľahlivým partnerom.

Christian Klein, strategický nákupca, Allianz Suisse

ESET Endpoint Antivirus chráni servery a pracovné 
stanice. Toto riešenie je efektívne, má bezproblémovú 
prevádzku a výrazne šetrí systémové prostriedky.

Michael Todorovitsch, vedúci pre systémy infraštruktúry, 
IT Solutions Austria Spardat GmbH

Myslel som si, že je normálne, ak bezpečnostný softvér 
nainštalovaný na počítačoch spôsobuje ich spomalenie. 
ESET je však úplne iný. Pracuje na pozadí bez toho, aby 
sme si to vôbec všimli.

Hirokazu Minoguchi, odborník IT divízie, Mitsubishi Motors
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Čo o nás hovoria 
MSP partneri

Potrebovali sme pre našich zákazníkov vzdialene 
spravované bezpečnostné riešenie, ktoré by zaručovalo 
najlepšie zabezpečenie a popritom by využívalo 
čo najmenej systémových prostriedkov a nemalo vplyv 
na výkon zariadenia. ESET so svojím bezpečnostným 
portfóliom prekročil naše očakávania. Ich riešenia sú 
rýchle, stabilné a ľahko sa inštalujú. 

Ronald Niekoop, systémový inžinier, Vancis

Na ESET sa vždy môžeme spoľahnúť z hľadiska nízkej 
záťaže na podporu, ako aj licencovania s denným 
účtovaním a mesačným fakturovaním, čo je bonusom 
k ostatným výhodám, ktoré vyžadujeme.

Gregory Peth, manažér spoločnosti, IP-System

“ “



Nechajte svoj biznis 
rásť s ESET MSP 
programom
Pripojte sa k ESET MSP programu a využite výhody spolupráce so spoľahlivým lídrom v odvetví, ktorý ponúka 
výnimočné produkty a rýchlo rastúcu zákaznícku základňu. Čím viac predáte, tým lepšiu cenu vám vieme dať. 
Naše systémy reportovania vám umožňujú jasne a jednoducho sledovať váš výkon a taktiež môžete spravovať 
licencie bez toho, aby ste nás museli kontaktovať zakaždým, keď dôjde k zmene.

VÝHODA NACEŇOVANIA PODĽA 
OBJEMU KLIENTOV

Zvýšte svoj zisk vďaka nášmu odstupňovanému cenníku, kde sa 
vychádza zo zoskupenia všetkých klientov, ktorých zastrešujete. 
Čím viac licencií predáte, tým lepšiu cenu za jednotku získate.

DENNÉ ÚČTOVANIE A MESAČNÉ 
FAKTUROVANIE

Pridávajte nové seaty kedykoľvek v reálnom čase. Každý mesiac 
vám budeme fakturovať len presný počet objednaných dní na seaty. 
Platíte len za licencie, ktoré vaši zákazníci skutočne využívajú, bez 
potreby počiatočných investícií.

PREHĽAD VĎAKA PODROBNÉMU 
REPORTINGU

Vždy máte jasný prehľad o počte licencií, ktoré používate pre 
jednotlivé lokality, ako aj súhrnné súčty klientov – aby ste sa mohli 
cielene zamerať na vyššiu úroveň s lepším cenníkom.

RÝCHLE OBOZNÁMENIE SA S ESET 
PRODUKTAMI

Využite školenia, certifikácie, lokálnu technickú a prémiovú podporu, 
vďaka ktorým sa rýchlo oboznámite s našimi produktami. Profitujte 
z nášho multiplatformového ESET portfólia, ktoré prináša ochranu 
počnúc koncovými zariadeniami až po servery a virtuálne systémy.

JEDNODUCHŠIE ZÍSKAVANIE 
NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Ponúknite svojim potenciálnym zákazníkom možnosť vyskúšať si 
firemné ESET produkty až na 90 dní zdarma – pre vás, ako aj pre nich.

SAMOSTATNOSŤ PRI RIADENÍ

Spravujte svoje licencie cez samostatne riadené webové rozhranie 
ESET MSP Administrator. Pridávajte, odstraňujte seaty alebo robte 
iné administratívne zmeny v priebehu pár sekúnd bez nutnosti 
kontaktovať ESET.



Použite prihlasovacie údaje k ESET MSP 
Administrator pre správu licencií, ako aj správu 
zákazníckych sietí.

Ako funguje ESET 
MSP Program?

LICENČNÝ
SERVER
ESET

eset msp
administrator 

alebo web-konzola

eset security
management center

spravovanie produktových
nastavení a konfigurácia 

lokalít a koncových zariadení
(vytvorenie, povolenie, 

zakázanie lokalít a spravovanie
produktových počtov)

správa
používateľov

lokalita/zákazník b

lokalita/zákazník a

N

N



Správa licencií

ESET MSP Administrator vám umožňuje zmeniť počet seatov pre každú licenciu, aktivovať a deaktivovať jednotlivé 
produkty alebo licencie a sledovať používanie licencie v reálnom čase – bez nutnosti kontaktovať ESET.

OKAMŽITÉ SPRAVOVANIE 
VŠETKÝCH LICENCIÍ

Spravujte všetky lokality z jediného webového rozhrania ESET MSP 
Administrator pre okamžitý prehľad o všetkých licenciách a celom 
portfóliu ESET produktov.

ZJEDNODUŠENÁ AUTENTIFIKÁCIA 
A AKTUALIZÁCIE

Plynulé a transparentné aktualizácie licencií a autentifikácia 
znamenajú, že koncoví používatelia nemusia poskytovať prihlasovacie 
mená, heslá ani iné licenčné údaje. Aktivácia a aktualizácia prebieha 
automaticky na pozadí.

PRIDÁVANIE A ODSTRAŇOVANIE 
LICENCIÍ PODĽA POTREBY

S ESET MSP Administrator môžete aktivovať, deaktivovať alebo 
dokonca zrušiť akýkoľvek produkt, licenciu či konkrétnu stránku 
– v reálnom čase.

DISKRÉTNE ULOŽENÉ LICENČNÉ 
ÚDAJE

K vášmu účtu budete mať len jeden licenčný kľúč, ktorý nebude pre 
vašich zákazníkov viditeľný. Navyše nie je potrebné so zákazníkmi 
zdieľať žiadne licenčné údaje.

LICENCIE MÁTE VŽDY POD 
KONTROLOU

Licenčné informácie, ktoré sa spracúvajú cez ESET MSP Administrator, 
sa automaticky synchronizujú s ESET Security Management Center – 
nie je potrebné inštalovať špecializované nástroje alebo pluginy, aby 
boli všetky informácie k dispozícii.

DOKONALÝ PREHĽAD 
O VŠETKÝCH LICENČNÝCH 
JEDNOTKÁCH

Potrebujete podrobnejšie informácie a správu všetkých vašich 
licencií? Nechajte si zobraziť podrobnosti na úrovni seatu (zariadenia).

JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA, 
KTORÁ ŠETRÍ ČAS

Aktivujte viacero produktov naraz s ESET Endpoint Protection 
Standard a ESET Endpoint Protection Advanced.



eset msp
administrator

vytvorenie, povolenie a zakázanie lokalít 
vytvorenie a spravovanie produktových počtov spravovanie 

jednotlivých používateľov/licencií 
zobrazenie podrobností o seatoch

lokalita/zákazník alokalita/zákazník blokalita/zákazník c

koncové zariadenia koncové zariadenia koncové zariadenia



Kontrola vo vašich
rukách 
prostredníctvom 
vzdialenej správy
Komplexná webová konzola na vzdialenú správu vám poskytuje dokonalý prehľad o stave bezpečnosti naprieč sieťami/
lokalitami. Spravovať môžete koncové pracovné stanice, servery a mobilné zariadenia.

JEDNA KONZOLA, VIACERO LOKALÍT, 
ŽIADEN PROBLÉM

Vďaka multitenantnej funkcionalite môže MSP 
spravovať z jedného servera hneď niekoľko zákazníkov. 
Zároveň je zaručené, že zákazníci iné dáta ako vlastné 
nemajú možnosť vidieť.

SIEŤOVÁ SPRÁVA ZAMERANÁ NA MSP

Úzko integrovaná s fakturačnou a objednávkovou 
platformou ESET MSP Administrator pre 
bezproblémovú a rýchlu správu klientov.

EFEKTÍVNA VZDIALENÁ SPRÁVA

Jediná konzola vám rýchlo poskytne komplexný prehľad 
a kontrolu nad IT zabezpečením vašich zákazníkov.

MOŽNOSTI PRISPÔSOBENIA PRE MSP

ESET Security Management Center si môžete 
prispôsobiť pridaním vášho loga a reporty generovať 
pod vlastnou hlavičkou.





Jednoduchšia 
práca s priamymi 
MSP pluginmi
Používate na správu svojich klientov konzolu RMM (Remote Monitoring & Management)? Naše priame pluginy vám 
ponúkajú najširšiu škálu funkcií spomedzi dodávateľov bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia. Tieto pluginy 
priamo prepoja koncové zariadenia s nainštalovaným produktom ESET s vaším RMM nástrojom. Nebude tak potrebné 
ako medzičlánok nainštalovať a prevádzkovať cloudovú či lokálnu konzolu.

Neustále pracujeme na pridávaní nových pluginov. Momentálne sú k dispozícii tieto:

Okrem toho naša konzola na vzdialenú správu podporuje integráciu nasledujúcich RMM a PSA nástrojov:

ESET Direct Endpoint 
Management plugin pre 
ConnectWise Automate

ESET Direct Endpoint 
Management plugin 

pre Datto

ESET Direct Endpoint 
Management plugin pre 

SolarWinds N-Central

ESET Direct Endpoint 
Management plugin pre 

NinjaRMM

Kaseya 
Tigerpaw

ConnectWise Automate 
ConnectWise Manage

Datto (Autotask AEM) 
Autotask PSA



Bezpečnostné 
riešenia ESET 
dostupné v MSP
programe

Všetky produkty na tejto strane vrátane nižšie uvedených produktov sú k dispozícii ako samostatné verzie 
v rámci ESET MSP programu.

eset endpoint protection standard
eset endpoint protection advanced

ochrana 
mobilných 
zariadení

šifrovanieendpoint
antivirus

endpoint
security

ochrana 
serverov

šifrovanie
celého disku

ESET 
ENDPOINT 
ANTIVIRUS

ESET Endpoint 
Antivirus pre 
Windows

ESET Endpoint 
Antivirus pre macOS

ESET NOD32 
Antivirus Business 
Edition pre Linux 
Desktop

MOBILE 
SECURITY

ESET Endpoint 
Security pre Android

FILE 
SECURITY

ESET File Security  
pre Microsoft 
Windows Server

ESET File Security  
pre Microsoft 
Windows Server 
Core

ESET File Security   
pre Linux 

ESET 
ENDPOINT 
SECURITY

ESET Endpoint 
Security pre 
Windows

ESET Endpoint 
Security pre macOS

ENCRYPTION

ESET Full Disk 
Encryption

OCHRANA PRE LINUX 
GATEWAY SERVER
ESET Gateway Security  
pre Linux/FreeBSD

SPOLUPRÁCA
ESET Security  
pre Microsoft SharePoint Server

AUTENTIFIKÁCIA
ESET Secure Authentication

OCHRANA E MAILOVEJ 
KOMUNIKÁCIE

ESET Mail Security  
pre Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
pre IBM Domino

ESET Mail Security  
pre Linux/FreeBSD

ZABEZPEČENIE 
VIRTUALIZÁCIE
ESET Virtualization Security  
pre VMware (na VM/hostiteľa/
procesor)




